
 
INFORMACJA DLA POWRACAJACYCH DO ZAWODU 

 
 Pielęgniarka/rz oraz położna/ny  zgłasza się do Działu Prawa Wykonywania Zawodu   
(pok. Nr 16) w celu otrzymania SKIEROWANIA Do Działu Merytorycznego  (pok. Nr 4). 
Przed przystąpieniem do Przeszkolenia dla powracających do zawodu po przerwie dłuższej 
niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat pielęgniarka/rz oraz położna/ny powinna/nien: 

1. Zgłosić się ze Skierowaniem do Dział Merytoryczny celem wpisania się na listę 
kandydatów do przeszkolenia i uzyskania informacji o czynnościach, które powinna 
wykonać przed przeszkoleniem, tj: 

a) Pielęgniarka/rz oraz położna/ny powinna/nien posiadać:  
− Aktualne orzeczenie o stanie zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

(badanie na nosicielstwo). 
− Aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy (oryginał lub kserokopia)  

o braku p/wskazań do wykonywania zawodu. 
− Ubezpieczenia od: Odpowiedzialności Cywilnej (OC), Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), zakażeń po Ekspozycji zawodowej: 
HIV, HCV, WZW typu B.  

− Zalecane jest udokumentowane szczepienie WZW typu B lub określenie 
poziomu p/ciał. 

b) Do wejścia na placówkę posiadać fartuch oraz obuwie ochronne. 
2. Na spotkaniu informacyjnym, które odbywa się w siedzibie WOIPiP przed 

przystąpieniem do przeszkolenia (terminy zgodnie z harmonogramem przeszkolenia  
na stronie www. woipip.pl) pielęgniarka/arz lub położna/y otrzymuje: 
• harmonogram zajęć, w tym praktycznych, w ramach przeszkolenia w tym 

oddziale, 
• wykaz umiejętności będący przedmiotem kształcenia, które są podstawą zaliczenia 

przeszkolenia, 
• kartę przeszkolenia cząstkowego, 
• regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego (do zapoznania się na miejscu). 
 

 PRZESZKOLENIE odbywa się w celu: 
1. Uzupełnienia i aktualizacji wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej. 
2. Kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych. 
3. Przeszkolenie pielęgniarki/rza lub położnej/ego odbywa się we wskazanym podmiocie 

leczniczym, w poszczególnych oddziałach pod kierunkiem opiekuna przeszkolenia 
cząstkowego zatrudnionego w danej komórce organizacyjnej. 

4. Nadzór nad prowadzonym przeszkoleniem sprawuje Koordynator wskazany przez 
kierownika podmiotu leczniczego. W przypadku braku możliwości sprawowania 
nadzoru Koordynator wyznacza swojego zastępcę. 

5. Pielęgniarka/arz lub położna/ny rozpoczyna przeszkolenie zajęciami teoretycznymi  
z zakresu BHP, podstaw prawnych wykonywania zawodu, wybranych zagadnień 
prawa pracy oraz zakażeń szpitalnych prowadzonymi przez: Koordynatora szkolenia, 
inspektora BHP, pielęgniarkę epidemiologiczną szpitala. 



6. Godzinowy wymiar czasu trwania przeszkolenia wynosi nie mniej niż 7 godz. 
dziennie tj. średnio 140 godz. miesięcznie 

7. Czas trwania przeszkolenia ustala Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium indywidualnie dla każdego wnioskodawcy 
po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym, w zależności 
od długości okresu niewykonywania zawodu i wynosi on: 

  DLA PIEL ĘGNIAREK : 

1. 3 miesiące– w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu pielęgniarki wynosi  
od 5 do 10 lat i obejmuje oddziały: 

•  Internę – 1 miesiąc 

•  Chirurgię – 1 miesiąc 

•  Pediatrię – 1 miesiąc 

2. 4 miesiące– w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu pielęgniarki wynosi  
od 10 do 15 lat i obejmuje oddziały: 

•  Internę – 2 miesiące 

•  Chirurgię – 1 miesiąc 

•  Pediatrię – 1 miesiąc 

3. 5 miesięcy– w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu pielęgniarki wynosi  
od 15 do 20 lat i obejmuje oddziały: 

•  Internę – 2 miesiące 

•  Chirurgię – 2 miesiące 

•  Pediatrię – 1 miesiąc 

4. 6 miesięcy – w przypadku gdy okres nie wykonywania zawodu pielęgniarki wynosi 
powyżej 20 lat, obejmuje oddziały:  

•  Internę – 2 miesiące 

•  Chirurgię – 2 miesiące 

•  Pediatrię – 2 miesiące 

DLA POŁOŻNYCH:  

1. 3 miesiące  – w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu położnej wynosi  
od 5 do 10 lat i obejmuje oddziały: 

• Ginekologię – 1 miesiąc  

• Patologię Ciąży – 1 miesiąc 

• Blok Porodowy – 2 tygodnie 

• Oddział Położniczo – Noworodkowy w systemie rooming in – 2 tygodnie 

2. 4 miesiące - w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu położnej wynosi  
od 10 do 15 lat i obejmuje oddziały: 

• Ginekologię – 1 miesiąc 

• Patologię Ciąży – 1 miesiąc 

• Blok Porodowy – 1 miesiąc 

• Oddział Położniczo – Noworodkowy w systemie roomin in – 1 miesiąc 



3. 5 miesięcy - w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu położnej wynosi  
od 15 do 20 lat i obejmuje oddziały: 

• Ginekologię – 2 miesiące 

• Patologię Ciąży – 1 miesiąc 

• Blok Porodowy – 1 miesiąc 

• Oddział Położniczo – Noworodkowy w systemie rooming in – 1 miesiąc. 

4. 6 miesięcy - w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu położnej wynosi  
powyżej 20 lat i obejmuje oddziały: 

• Ginekologię – 2 miesiące 

• Patologię Ciąży – 2 miesiące 

• Blok Porodowy – 1 miesiąc 

• Oddział Położniczo – Noworodkowy w systemie rooming in – 1 miesiąc. 

6. Po odbyciu przeszkolenia, w każdym  z wyznaczonych oddziałów, pielęgniarka/arz  
lub położna/y podlega ocenie przez opiekuna przeszkolenia cząstkowego. 

7. W przypadku braku zaliczenia z przeszkoleń cząstkowych (w poszczególnych 
oddziałach) Koordynator przeszkolenia może wystąpić do ORPIP z wnioskiem  
o wydłużenie okresu przeszkolenia praktycznego. 

8. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego opiekunowie wystawiają zaświadczenie 
i przekazują Koordynatorowi przeszkolenia. 

9. Po ukończeniu przeszkolenia cząstkowego we wszystkich wskazanych oddziałach 
Koordynator przeszkolenia wystawia Zaświadczenie o przeszkoleniu po okresie 
niewykonania zawodu dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, odbytym  
w podmiocie leczniczym. 

10. Po odbyciu przeszkolenia Koordynator przekazuje kompletną dokumentację do 
ORPIP. 

11. Przeszkolenie kończy się egzaminem teoretycznym przeprowadzonym w formie ustnej 
lub pisemnej. Podstawą dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie 
pozytywnej oceny z przeszkolenia praktycznego i 100% obecność. W przypadku 
nieobecności usprawiedliwionej konieczne jest wydłużenie okresu przeszkolenia  
w danej placówce adekwatnie do czasu nieobecności. 

12. Po pozytywnym złożeniu przez pielęgniarkę/rza lub położną/ego egzaminu 
końcowego z przeszkolenia, w oparciu o protokół Komisji egzaminacyjnej ORPiP 
podejmuje uchwałę i wydaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie przeszkolenia. 

13. Zaświadczenie zostaje wpisane do rejestru wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu 
po okresie nie wykonywania zawodu pielęgniarki/rza lub położnej/ego dłuższym niż  
5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Kopia zaświadczenia przechowywana jest w aktach 
osobowych pielęgniarki/rza lub położnej/ego właściwej OIPiP. 

14. Koszt szkolenia wynosi 100 zł. za każdy m-c oraz 10 zł opłata egzaminacyjna. 
15. Wpłatę można dokonać w całości lub ratach w kasie WOIPiP lub na konto:  

53 1240 6319 1111 0000 4779 2199 z dopiskiem „Za przeszkolenie dla powracającej 
 do zawodu pielęgniarki/położnej oraz egzamin”.  Kasa czynna: poniedziałek – środa 
w godz.1000 – 1500 oraz czwartek 1200 – 1700, w piątek kasa nieczynna. Ostatniej 



wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem egzaminu. W przypadku nie uregulowania 
płatności osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu. 

16. W przypadku nie zdanego egzaminu dopuszcza się dwukrotne powtórzenie egzaminu 
w okresie 2 miesięcy od zakończenia przeszkolenia. W sytuacji trzykrotnego  
nie zdanego egzaminu pielęgniarka/arz lub położna/y zostaje skierowana na kolejne 
przeszkolenie na okres 3 miesięcy. Koszty ponownego przeszkolenia, egzaminu  
i  wystawienia zaświadczenia pokrywa pielęgniarka/arz lub położna/y. 


